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رئيس اداره عمران شهري استان تهران:

۳ منطقه تهران داراي بيشترين بافت فرسوده
رئيس اداره عمران و بهس�ازي ش�هري اس�تان تهران با اش�اره 
منطقه  ب�ه اينك�ه بيش�ترين باف�ت فرس�وده ته�ران در س�ه 
ق�رار دارد، گف�ت: شهرس�تان هاي ته�ران، بهارس�تان و 
ورامي�ن نيز داراي بيش�ترين مس�احت باف�ت فرس�وده در بين 
شهرس�تان هاي اس�تان ته�ران هس�تند و۳۳ ش�هر اس�تان 
ته�ران فاق�د مطالع�ات س�كونتگاه هاي غيررس�مي هس�تند. 
به گزارش »فارس« ب��ه نقل از پايگاه خبري وزارت راه و شهرس��ازي، 
محمد عبدالملكي با اشاره به اختصاص 9هزار و 665ميليارد ريال در 
برنامه ششم توس��عه كش��ور براي اهداف بازآفريني شهري در استان 
تهران و سهم 30درصدي بافت ناكارآمد از بافت هاي شهري در كشور 
اظهار كرد: در حال حاضر عمده چالش هاي پيش روي شهرهاي ايران 
را مي توان در قالب مواردي مانند فاصله و ش��كاف طبقاتي، گسترش 
نابرابري در دسترسي به منابع و خدمات شهري، قطبي شدن شهرها، 
تشديد مخاطرات زيست محيطي و تشديد ابعاد گوناگون فقر شهري 

نام برد كه سبب شكل گيري معضالت ثانويه شده اند. 
وي با اشاره به افزايش سه برابري جمعيت تهران ظرف 50سال گذشته 
و اطراف اين كالنشهر تا پنج برابر گفت: در حال حاضر شهر تهران بيش 
از 10ميليون نفر ظرفيت جمعيت پذيري دارد و از 500هزار خانه خالي 
برخوردار است كه براساس سرشماري عمومي سال 95، استان تهران با 
16شهرستان بيش از 13ميليون جمعيت دارد كه ميانگين شهرنشيني 
در اين استان 93/8درصد است. عبدالملكي با بيان اينكه 543 شهر شامل 
بافت تاريخي، فرسوده و س��كونتگاه غيررسمي هدف بازآفريني شهري 
است، اظهار كرد: اس��تان تهران با بيش از 8 هزار و 700و 6 هزار و 100 
هكتار حاشيه نشيني و بافت فرسوده مواجه اس��ت كه جمعيتي بالغ  بر 
4/5ميليون نفر را در برمي گيرد و بيش از 2ميليون و 500 هزار نفر در شهر 
تهران از اين جمعيت سهم دارند. وي تصريح كرد: شهر تهران از مجموع 
61 هزار و 553 هكتار مساحت مناطق شهري داراي 3 هزار و 268 هكتار 
مساحت بافت فرسود شهري اس��ت كه مناطق 10، 12 و 11 به ترتيب 
داراي بيشترين سهم بافت فرسوده نسبت به مساحت منطقه هستند و 

حدود 10درصد بافت فرسوده شهر را تشكيل مي دهند. 
....................................................................................................................... 

مهم ترين مبادي واردات در دو ماهه نخست سال 
 واردات در سال حمايت از كاالي ايراني

با اين روند ركورد خواهد زد    
پنج مبدأ وارداتي كاال طي دو ماه س�ال 1۳97، شامل كشورهاي 
چين ب�ا ارزش ه�زار و 7۳6 ميلي�ون دالر، ام�ارات متحده عربي 
آلم�ان  986ميلي�ون دالر، كره جنوبي42۳ ميلي�ون دالر، 
۳57ميلي�ون دالر و تركي�ه ۳5۳ميلي�ون دالر ب�وده اس�ت. 
به گزارش »فارس«، براساس آخرين اعالم س��ازمان توسعه تجارت در 
دو ماه ابتداي امسال، آمار ثبت س��فارش حدود 20ميليارد دالر بوده كه 
اين رقم در مقايس��ه با مدت مشابه سال گذش��ته 8ميليارد دالر بيشتر 
شده اس��ت. مجتبي خس��روتاج، پيش از اين در اين باره گفته بود كه از 
20ميليارد دالر ثبت سفارش انجام شده، طي دو ماه ابتداي امسال، كمتر 
از 6/8ميليارد دالر ترخيص شده است، زيرا تمام ثبت سفارش هاي واردات 
منجر به واردات نمي شود. اين گزارش مي افزايد، پس از اعالم نرخ مصوب 
4 هزار و 200تومان در اواخر فروردين امسال توسط بانك مركزي، براي 
واردات كاال ثبت سفارش براي واردات كاال با توجه به اختالف نرخ ارز در 
بازار ثانويه به شدت افزايش يافته، به طوري كه به گفته برخي كارشناسان 
و فعاالن اقتصادي احتمال افزايش ثبت سفارش واردات به 90ميليارد دالر 
تا پايان سال 97، وجود دارد. اين در حالي كه است، ارزش واردات كاال در 
سال گذشته 54ميليارد دالر بوده كه با توجه به روند افزايش ثبت سفارش 
واردات كاال پيش بيني مي شود، اين رقم در سالي كه با عنوان حمايت از 
كاالي ايراني نامگذاري شده، افزايش يابد. به گزارش »فارس«، پنج مبدأ 
وارداتي كشور طي دو ماهه سال 1397، كشورهاي چين با ارزش هزار و 
736ميليون دالر، امارات متحده عربي 986 ميليون دالر، جمهوري كره، 
423 ميليون دالر، آلمان 357 ميليون دالر و تركيه 353 ميليون دالر بوده 
است. سهم پنج كشور مذكور از كل واردات، 57 درصد بوده است و متوسط 
قيمت هر تن كاالي وارداتي، هزار و 291 دالر، تغييرات نس��بت به مدت 

مشابه سال قبل 1/6درصد كاهش داشته است. 
........................................................................................................................
 اعتراض كاركنان تعاوني هاي سهام عدالت 

به ۳۹ماه نگرفتن مزد 
جمع�ي از كاركنان تعاوني هاي س�هام عدالت صبح روزگذش�ته 
ب�راي چندمي�ن ب�ار در اعت�راض ب�ه پرداخت نش�دن ۳9 م�اه 
مطالب�ات مزدي خ�ود از س�ازمان خصوصي س�ازي و نداش�تن 
امنيت ش�غلي مقابل وزارت امور اقتصاد و داراي�ي تجمع كردند. 
به گزارش »ف��ارس«، جمعي از كاركنان تعاوني س��هام عدالت صبح 
روزگذشته با تجمع مقابل وزارت اقتصاد، پرداخت مطالبات و حقوق 
معوقه 39 ماهه خود و تأمين امنيت شغلي ش��ان بعد از 12سال كار 
بيمه اي را خواس��تار ش��دند. آنها خواهان اجرايي شدن وعده عبداهلل 
پوري حس��يني، معاون وزير اقتصاد و رئيس سازمان خصوصي سازي 
مبني بر پرداخت معوقات سه ساله كاركنان سهام عدالت شدند. اين 
مقام مسئول 26اسفندماه سال گذشته در آيين نكوداشت ساماندهي 
س��هام عدالت وعده پرداخت اين مطالبات تا شب عيد را داده بود كه 
به گفت��ه تجمع كنندگان هنوز پرداخت نش��ده اس��ت. همچنين در 
جريان تجمع ديگري كه اين كاركنان در 27ارديبهش��ت ماه س��ال 
جاري داشتند، بار ديگر وعده داده شد كه تا دو هفته بعد معوقات آنها 

پرداخت شود كه اين نيز محقق نشد.

ايران افزايش توليد اوپك را وتو مي كند
چه كشورهايي گاو شيرده امريكا مي شوند؟

نبرد اقتص�ادي ايران و عربس�تان، حاال وارد 
فاز تازه اي ش�ده اس�ت. جايي كه عربستان 
مي كوش�د در س�ايه تحريم هاي جديد ايران 
كه صنعت نفت كش�ورمان را هدف قرار داده، 
دس�ت به افزايش توليد بزند تا نه تنها قيمت 
نفت را در بازارهاي جهاني كاهش دهد، بلكه 
س�هم توليد نفت ايران را نيز به سبد توليدي 
خود اضاف�ه كند. رون�دي كه ب�ا واكنش تند 
ايران مواجه شد و قرار است در نشست آينده 
اوپك، طرح عربس�تان ب�راي افزايش توليد، 
با وتوي ايران، ع�راق و ونزوئال مواجه ش�ود. 
بر اين اس��اس، عربستان س��عودي و روسيه ماه 
گذشته در جريان يك نشست به يكباره تصميم 
گرفتند ت��ا توليد خود را افزاي��ش دهند. اين در 
حالي بود كه س��عودي ها براي اين اقدام، با هيچ 
يك از اعضاي اوپك مش��ورت نكردند. بالفاصله 
پس از اين تصميم و درست در روزهايي كه زمزمه 
كاهش خريد نفت ايران توسط مشتريان بزرگ 
نفتي به گوش مي رس��يد، روس��يه و عربستان 
تصميم خود براي افزايش توليد را عملي كردند، 
به طوري كه روس��يه توليد نفت خ��ود را روزانه 
100هزار بش��كه افزايش داد و گفته مي ش��ود، 
عربستان نيز قرار است حدود 300 تا 400هزار 

بشكه در روز، توليد خود را افزايش دهد. اين روند 
در شرايطي اتفاق مي افتد كه نبايد نقش دونالد 
ترامپ درخصوص اين تصميم را ناديده گرفت. 
وي بارها از افزايش قيمت نفت انتقاد كرده و حتي 
اخيراً در توييتي نوشته است: »قيمت هاي نفت 
بسيار باال و اوپك همچنان مسئول آن است. اين 

اصاًل خوب نيست!« 
تنها همين اش��اره  دونال��د ترامپ كاف��ي بود تا 
گاوهاي ش��يرده امريكا نظير عربس��تان و ديگر 
كش��ورهاي عربي حاش��يه خليج فارس تصميم 
بگيرند، در مجموع توليد خود را تا يك ميليون 
بش��كه در روز افزايش دهند. رقمي ك��ه دقيقاً 
معادل نفتي است كه با تحريم ايران از بازارهاي 
جهاني حذف خواهد شد. آنها همچنين تصميم 
دارند تا در نشس��ت آتي اوپك كه همين هفته 
برگزار مي ش��ود، اين افزايش توليد را رسمي و 

ديگر اعضاي اوپك را با خود همراه سازند. 
   مخالفت شديد ايران

اما اين تصميم عربستان با مخالفت صريح ايران 
همراه شده و حسين كاظم پوراردبيلي، نماينده 
ايران در اوپك به بلومبرگ گفته اس��ت كه »سه 
عضو مؤسس اوپك شامل ايران، عراق و ونزوئال با 

اين پيشنهاد مخالفت خواهند كرد.«

وي سپس به اعضاي اوپك كه آنها را برادران خود 
خوانده و همچنين به روس��يه توصيه كرده: »ما 
نيازي به آرام كردن ترامپ نداريم كه دو كش��ور 
مؤسس اوپك و روس��يه را تحريم كرده است. ما 
كشورهايي با اقتدار هستيم كه طبق مسئوليت ها 
و ارزش هاي خود عم��ل مي كنيم. همه دنيا بايد 
در مقابل اين رفتار متكبرانه بايستند و خواهند 
ايس��تاد.« او س��پس اظهار كرد: »بازار به خوبي 
تأمين شده اس��ت و اوپك بايد به تصميم خود تا 
پايان سال پايبند باشد. من اطمينان دارم بسياري 

از اعضاي اوپك همين احساس را دارند.«
   آيا وتوي ايران مؤثر است؟

ح��ال تهديد اي��ران درخصوص وت��وي تصميم 
عربس��تان براي افزايش توليد نفت و تصويب آن 
در اوپك در حالي است كه بسياري مي پرسند، آيا 
مخالفت ايران و آنچه كه رسانه ها از آن به عنوان 
»وتو« ياد مي كنند، مي تواند در تصميم اعضاي 

اوپك براي حفظ توليد فعلي تأثيرگذار باشد؟ 
در پاسخ به اين سؤال بايد گفت: تصويب يك طرح 
در اوپك نيازمند رأي مثبت تمامي اعضاس��ت و 
چنانچه هر يك از اعضا با طرح پيشنهادي مخالفت 
كنند، عماًل اين طرح در اوپك به تصويب نخواهد 
رس��يد. هر چند تمامي اعضا مي توانند خارج از 

تصميم اوپك، توليد خود را افزايش دهند و عماًل 
اوپك درخصوص اين تخلف اعضا از مصوبات، هيچ 
تنبيهي نمي تواند در نظر بگيرد و تنها برچس��ب 
»متخلف« در برابر نام آنه��ا قرار مي گيرد و فقط 
ممكن است در جلسات اوپك آماج انتقادات تند 
قرار گيرند. خأليي كه ناشي از عضويت داوطلبانه 
اعضا در س��ازمان كش��ورهاي صادركننده نفت 
اس��ت. از اين رو اس��ت كه تمامي جلسات اوپك 
پشت درهاي بس��ته و به دور از چشمان رسانه ها 
برگزار مي شود تا كسي ش��اهد مكالمه هاي تند 
و صريح وزرا با يكديگ��ر درخصوص عدم رعايت 
سهميه ها، نباش��د. بنابراين اگرچه ممكن است، 
عربس��تان خارج از تصميمات اوپك توليد خود 
را افزايش دهد تا شايد بتواند به ايران ضربه بزند، 
اما سقف توليد رسمي كه بر بازار تأثير دارد همان 
مصوبه اي است كه از سوي اوپك اعالم خواهد شد. 
همچنين اين نكته را نيز بايد عنوان كرد، در حال 
حاضر كشورهاي ديگر عضو اوپك كه با عربستان 
همپيمان هس��تند، توانايي افزايش توليد تا حد 
مورد نياز امريكا را ندارند و بار اين افزايش توليد 
تماماً بر دوش سعودي ها خواهد بود. روندي كه 
در درازمدت به ضرر عربستان خواهد بود. از اين 
رو بايد مخالفت و وتوي ايران درخصوص افزايش 

توليد اوپك را بسيار مؤثر دانست. 
    چرا عربستان؟

نكته مهم در خصوص س��ازمان اوپك آن است 
كه اين سازمان سال هاس��ت كه به واسطه نظام 
سهميه بندي بر قيمت بازار نفت تأثير مي گذارد و 
سهميه توليد هر كشور متناسب با ظرفيت توليد 
جاري و ميزان ذخاير تعيين مي شود. جالب آن 
است كه عربس��تان از زمان شكل گيري اوپك تا 
س��ال 1985 زيربار نظام سهميه بندي در اوپك 
نمي رفت و به عنوان يك عضو تنظيم كننده بازار 
فعاليت مي ك��رد. به اين معني كه عربس��تان به 
عنوان توليدكننده شناور داراي سهميه آزاد بود 
و مقرر شده بود تا در صورت كمبود نفت در بازار 
اقدام به عرضه ظرفيت م��ازاد خود كند، اما پس 
از سال 1985 و به رغم تعيين سهميه مشخص 
براي عربس��تان سعودي، اين كش��ور همچنان 
سنت خود درخصوص عرضه س��هميه مازاد را 
حفظ كرده است. به نحوي كه عربستان همواره با 
اشاره ابرقدرت ها در ازاي كاهش توليد و صادرات 
كش��ورهايي همچون ليبي، ايران و عراق، نفت 
مازاد بر سهميه خود توليد كرده است و هم اكنون 
نزديك به 80درصد ظرفيت مازاد اوپك در اختيار 
عربستان قرار دارد. حال بايد منتظر ماند و ديد كه 
در روز هاي اول و دوم تيرماه و در جريان نشست 
اوپك، چه كشورهايي حاضر هستند، نامشان در 

صف گاو هاي شيرده امريكا قرار بگيرد؟

 پشت پرده مؤسسات مالي فاقد مجوز 
و رفتارهاي متناقض بانك مركزي چيست؟

 اعالم اتهام »ديده بان« عليه چند مقام 
ارشد فعلي و سابق بانك مركزي

رئيس ديده بان ش�فافيت و عدال�ت از اعالم ج�رم عليه تعدادي 
از مس�ئوالن فعلي و س�ابق بانك مركزي در خصوص مؤسس�ات 
مال�ي و اعتب�اري ك�ه خس�ران زيادي ب�ه م�ال باخت�گان وارد 
كرده ان�د، خب�ر داد و گفت: تع�دادي از مقامات بان�ك مركزي به 
دلي�ل دادخواهي ديده ب�ان نزد مرج�ع قضايي احضار ش�ده اند. 
به گزارش »جوان«، احمد توكلي در نشست خبري كه روزگذشته در 
سازمان ديده بان شفافيت و عدالت برگزار شد، گفت: در حال حاضر قوه 
قضائيه شكايت قبلي ديده بان شفافيت درباره مؤسسه ثامن الحجج را 
پيگيري كرده و تحركات، سر و صداهاي اخير بانك مركزي نيز به اين 
دليل است كه مقامات ارشد اين بانك به مراجع قضايي احضار شده اند 

و گويا وكيل هم اخذ كرده اند. 
   دومين اعالم اتهام

وي گفت: در ح��ال حاضر نيز دومي��ن اعالم جرم س��ازمان ديده بان 
ش��فافيت عليه مقامات س��ابق و فعلي بانك مركزي از جمله محمود 
بهمني رئيس كل سابق، ابراهيم درويشي معاون نظارت سابق و آقايان 
س��يف، تهرانفر، خلعتي و فرش��اد حيدري از مقامات دوره اخير بانك 

مركزي انجام شده است. 
   همه چيز از مشهد آغاز شد

رئي��س ديده بان ش��فافيت و عدالت اف��زود: تعاوني در مش��هد به نام 
فرشتگان تش��كيل ش��ده بود و در ش��رايطي كه تعاوني فقط بايد به 
اعضاي خود خدمات ارائه كند، رفته رفته صدها شعبه در كشور ايجاد 
كرد. مقامات بانك مركزي مي گوين��د، براي جلوگيري از فعاليت اين 
مؤسسات 80نامه به قصد انذار و تبشير نوشته اند، اما آنها بايد مستقيماً 
جلوي فعاليت اين مؤسسات را مي گرفتند كه نگرفتند، حال اين تقصير 

باعث شد اموال مردم و اموال عمومي تضييع شود. 
   اتهام تضييع اموال عمومی

اين نماينده پيش��ين مجلس ش��وراي اس��المي گفت: رقمي نزديك 
به 20هزار ميليارد تومان كه براي تس��ويه ديون اين س��پرده گذاران 
تخصيص داده ش��د، ديگر باز نمي گردد. پس به دلي��ل تضييع اموال 
عمومي جرمي مطابق ماده 598 قانون مجازات اس��المي مي باشد كه 

مقامات بانك مركزي بايد در اين خصوص پاسخگو باشند. 
به گفته توكلي در حالي كه طبق قانون مؤسس��ه فرش��تگان در دي 
سال 92 رسماً منحل ش��ده بود و الاقل از تاريخ دي سال 94 در حال 
تسويه بوده است، بايد در تمامي تابلوهاي اين مؤسسه عنوان شركت 
يا مؤسس��ه در حال تسويه ذكر مي شد، اما متأس��فانه عنوان مؤسسه 
تحت نظر بانك مركزي در تابلوهاي مؤسسات ذكر شده بود كه منجر 

به فريب مردم و سپرده گذاران شد. 
توكلي با بيان اينكه بانك مركزي مرتك��ب معاونت در جرم خيانت در 
امانت هم شده است، گفت: اين بنگاه ها و مؤسسات با پول هاي بادآورده 
مردم كار مي كردند البته به دليل تأييد ش��دن توس��ط دولت و بانك 

مركزي اين امكان براي آنها فراهم شده بود. 
وي ادامه داد: اين بنگاه ها به دليل دريافت تأييد از سوي بانك مركزي به 

چپاول اموال مردم اقدام كردند كه بايد پاسخگو باشند. 
به گفته توكلي مؤسس��ه فرشتگان 58درصد س��پرده هايش را صرف 
خريد امالك كرده است كه جاي سؤال دارد، چرا بانك مركزي نظارت 
الزم را اعمال نكرده است. يكي از تخلفات بارز اين مؤسسات نرخ باالي 
سود سپرده بوده اس��ت كه اين موضوع رقابت را در نظام بانكي كشور 
به هم مي زده است و يك فضاي غيررقابتي سودجويانه را در بازار سود 

بانكي ايجاد كرد. 
وي گفت: حتي يك نفر از مديران ارش��د اين مؤسس��ات سابقه باالي 
10 سال مديريت بانكي را در كارنامه خود نداش��ته اند و اين سؤال به 
وجود مي آيد كه بانك مركزي چگونه اجازه فعاليت در اين س��طح به 

اين افراد داده است. 
   داستان هيئت تسويه چيست؟

توكلي به موضوع انحالل مؤسسه فرشتگان اشاره كرد و گفت: معموالً 
بعد از انحالل يك مؤسس��ه ب��راي تلفيق مدير تس��ويه بايد دارايي 
مؤسسه را محاس��به كند و به همان اندازه شريك در مؤسسه جديد 
شود. مؤسسه فرشتگان از انتهاي سال 92 منحل شده بود، اما هيئت 
تسويه آن سال 94 تشكيل شد. در دي سال 95 اولين اعالمه مدير 
تسويه به شعب اعالم مي شود كه بايد نظر هيئت مديره جديد فعاليت 
كنند. سؤال اين است كه در اين دو سال هيئت تسويه چه اقداماتي 
انجام داده اند. توكلي گفت: مؤسسه فرشتگان اگر از عنوان مؤسسه در 
حال تسويه استفاده مي كرد، مردم سپرده هاي خود را به اين مؤسسه 
واريز نمي كردند و در اينجا مؤسسه مذكور مرتكب تقلب شده است. 
تا انتهاي سال 95 سپرده هاي مردم نزد اين مؤسسه 4/5 برابر شده 
بود با اين شرط كه در تابلوهاي مؤسس��ه عنوان تحت نظارت بانك 

مركزي قيد شده بود. 
در پاپان اين نشس��ت خبري، تعدادي از مالباختگان مؤسساتي چون 
كاسپين با بيان اينكه پيش از س��پرده گذاري از بانك مركزي و سايت 
بانك مركزي استعالم گرفته اند، اما بانك مركزي بازيركي از ارائه استعالم 
كتبي خودداري كرده و مدعي شده براي جلوگيري از فسادهاي مالي 
و پولي ديگر بايد فساد تعاوني هاي منحله و مؤسساتي چون كاسپين از 
ابتدا به طور جزئي بررسي شود تا از اين پس شاهد آسيب هاي روحي و 

رواني، اقتصادي و اجتماعي كالن در ايران نشويم.

ش�ركت ها و بانك هاي خارجي از ترس قطع دسترسي آنها به 
چرخه دالر و جرايم امريكا هنوز پنج م�اه به آغاز تحريم هاي 
امري�كا عليه اي�ران مانده، اقدام ب�ه ترك و قط�ع همكاري با 
ايران كرده ان�د. اين در حالي اس�ت كه از س�ال 2009 تاكنون 
امريكا حداقل 17ميليارد دالر از محل جريمه شركت هاي مهم 
و بزرگ و بانك هاي خارج�ي ناقض تحريم ه�اي ايران درآمد 
داشته اس�ت و همين جريمه هاي س�نگين باعث شده است، 
خارجي ها به ش�دت از همكاري با ايران واهمه داش�ته باشند. 
به گزارش »فارس«، از سال 2009 به بعد و شكل گيري تحريم هاي 
مالي و نفتي عليه ايران، امريكا به  جد پيگير جريمه كردن شركت ها 
و بانك هايي بود كه تحريم هاي ايران را نقض مي كردند و حتي در 
دوران مذاكرات هس��ته اي نيز از جريمه سنگين شركت هايي كه 
با ايران همكاري داشتند، دست برنداش��ت. نخستين بار در سال 
2009 بود كه بانك »كرديت س��وئيس« از س��وي امريكايي ها به 
دليل نقض تحريم هاي ايران محكوم شد كه جريمه اين بانك بيش 
از 500ميليون دالر ب��ود. به گزارش »جوئيش تلگ��راف«، امريكا 
شركت حمل و نقل دريايي DHL را در سال 2009 به دليل نقض 
تحريم هاي ايران به پرداخت 9/4ميليون دالر محكوم كرد. در قالب 

اين طرح بزرگ ترين جريمه تاريخ براي يك بانك فرانسوي از سوي 
امريكايي ها اعمال شد. بانك BNP پاريباس فرانسه به دليل نقض 
تحريم هاي ايران نهايتاً در س��ال 2014 و پس از كش��مكش هاي 
طوالني توافق كرد تا در عوض توقف برگ��زاري دادگاه ها و در يك 
مصالحه، 8/9ميليارد دالر جريمه ب��ه امريكايي ها بپردازد. امريكا 
تاكنون از محل جريمه شركت ها و بانك هاي خارجي به دليل تعامل 
با ايران، بيش از 17ميليارد دالر درآمد كسب كرده و اين جريمه هاي 
سنگين در كنار قطع دسترسي به چرخه دالر شركت و بانك هاي 
خارجي را نقره داغ كرد و از هرگونه تعامل با ايران بازداشته است. 
   شركت ZTE قرباني امريكا عليه ناقضان تحريم ايران

س��ال گذش��ته ميالدي دولت امريكا به دليل همكاري ش��ركت 
مخابراتي ZTE چين با ايران، اين ش��ركت بزرگ را تحريم كرد و 
تأمين قطعات مورد نياز آن از سوي شركت هاي امريكايي را ممنوع 
اعالم كرد. ارزش س��هام ZTE چين در بازگش��ايي پس از دو ماه 

توقف معامالتي، 40 درصد سقوط كند. 
به گزارش فايننش��ال تايمز، يك بانكدار بزرگ ت��رك نيز به دليل 
نقض تحريم هاي ايران و انجام تراكنش هاي مالي براي اين كشور به 
گذراندن حدود 15سال زندان در امريكا محكوم شد كه البته پس از 

فرجام خواهي اين محكوميت به دو سال و هشت ماه كاهش يافت. 
هاكان آتيال كه مدير اجرايي بانك دولتي هالك بانك تركيه است، 
چند سال پيش و در سفر به امريكا از سوي مقامات قضايي اين كشور 

بازداشت شد و پس از ماه ها محاكمه به زندان محكوم شد. 
ب��ه گ��زارش PHYS، اگرچه ش��ركت هاي اروپايي از بازگش��ت 
تحريم هاي نفتي عليه ايران بيش��ترين آس��يب را خواهند ديد و 
دولت هاي اروپايي پ��س از خروج امريكا از برج��ام اعالم كردند از 
ش��ركت هاي اروپايي فعال در اي��ران در براب��ر جريمه هاي امريكا 
حمايت خواهند ك��رد، اما كارشناس��ان بر اين باورن��د كه امريكا 
ابزارهايي دارد كه مي تواند شركت ها را مجبور كند تا از اين تحريم ها 
تبعيت كنند. به عبارت ديگر، امريكا مي تواند قوانين داخلي خود را 
در حوزه بين الملل نيز اعمال ند و شركت هاي خارجي كه با ايران 
همكاري مي كنند و در عين حال از دالر در مبادالت خود استفاده 
كرده يا در امريكا نيز فعاليت مي كنند را مورد جريمه قرار دهند و 

دسترسي آنها به چرخه دالر را قطع كنند. 
جكس هوگارد، مدير يك شركت مشاوره اي بين المللي مي گويد: 
شركت هاي اروپايي كه در امريكا منافع دارند، غيرممكن است كه 

بتوانند از دست امريكا به عنوان پليس جهان فرار كنند.

جريمه هاي امريكا شركت ها را از ايران فراري داد 

درآمد امريكايي ها از محل جريمه ناقضان تحريم هاي ايران
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